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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: 93 страницы, 5 рисунков, 18 источников. 

 

ОДНОРАНГОВЫЕ СЕТИ, РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТОПОЛОГИИ  

 

Объект исследования ‒ одноранговые оверлейные и беспроводные ad 

hoc сети.  

 

Цель работы – разработка программной среды для работы с 

одноранговыми сетями, разработка моделей динамической ячеистой 

топологии для сбора и анализа статистических данных о состоянии сети, 

разработка системы распределенных вычислений на базе одноранговых сетей 

и анализ зависимости производительности сети от динамики ее топологии с 

использованием разработанной модели. 

Для моделирования рассматриваются основные схемы построения 

одноранговых сетей – оверлейные, построенные поверх уже существующих 

сетей, и физические, использующие непосредственно среду передачи данных 

для установления однорангового соединения. В работе также 

рассматриваются различные методы маршрутизации в одноранговых сетях и 

их влияние на функционирование и стабильность сети.  

При моделировании рассмотрены модели динамической ячеистой 

топологии на основе графов. Исследуются модели броуновского движения, 

гауссовых примесей и движения по транспортному графу. Для 

непосредственного моделирования используется дополнительно 

разработанная моделирующая среда, осуществляющая визуализацию и сбор 

статистических данных.  

На основе разработанной моделирующей среды создана 

специализированная одноранговая сеть, позволяющая осуществлять 

распределенные вычисления. Исследованы зависимости эффективности 

распределенных вычислений с использованием одноранговой сети от 

топологии, количества участников и других параметров.  

Полученные статистические данные согласуются с теоретическими 

представлениями о работе одноранговых сетей в контексте распределенных 

вычислений. Разработанный программный интерфейс может использоваться 

для тестирования и отладки приложений, использующих одноранговое 

взаимодействие, а также позволяет осуществлять высокопараллельные 

распределенные вычисления на основе физических одноранговых сетей. 



РЭФЕРАТ 

 

        Магiстарская праца: 93 старонкi, 5 малюнкаў, 18 крыніц.  

АДНАРАНГАВЫЯ СЕТКІ, РАЗМЕРКАВАНЫЯ ВЫЛІЧЭННІ 

СТАХАСТЫЧНАЕ МАДЭЛЯВАННЕ, МАДЭЛІ ДЫНАМІЧНАЙ 

ТАПАЛОГІІ 

Аб'ект даследавання ‒  аднарангавыя аверлэйнай і бесправадныя ad hoc 

сеткі. 

Мэта работы ‒ распрацоўка праграмнага асяроддзя для работы з 

аднарангавымі сеткамі, распрацоўка мадэляў дынамічнай ячэістай тапалогіі 

для збор і аналізу статыстычных дадзеных аб стане сеткі, распрацоўка 

сістэмы размеркаваных вылічэнняў на базе аднарангавыя сетак і аналіз 

залежнасці прадукцыйнасці сеткі ад дынамікі яе тапалогіі з выкарыстаннем 

распрацаванай мадэлі. 

Для мадэлявання разглядаюцца асноўныя схемы пабудовы аднарангавых 

сетак - аверлэйныя, пабудаваныя над ужо існуючымі сеткамі, і фізічныя, якія 

выкарыстоўваюць непасрэдна сераду перадачы дадзеных для ўстанаўлення 

аднарангавага злучэння. У працы таксама разглядаюцца розныя метады 

маршрутызацыі ў аднарангавых сетках і іх уплыў на функцыянаванне і 

стабільнасць сеткі. 

Пры мадэляванні разгледжаны мадэлі дынамічнай ячэістай тапалогіі на 

аснове графаў. Даследуюцца мадэлі броўнаўскага руху, гауссовых прымешак 

і руху па транспартным графу. Для непасрэднага мадэлявання 

выкарыстоўваецца дадаткова распрацаваная мадэлючая серада, якая 

ажыццяўляе візуалізацыю і збор статыстычных дадзеных. 

На аснове распрацаванай мадэлючай серады створана спецыялізаваная 

аднарангавая сетка, якая дазваляе ажыццяўляць размеркаваныя вылічэнні. 

Даследаваны залежнасці эфектыўнасці размеркаваных вылічэнняў з 

выкарыстаннем аднарангавыя сеткі ад тапалогіі, колькасці ўдзельнікаў і 

іншых параметраў. 

Атрыманыя статыстычныя дадзеныя адпавядаюць з тэарэтычнымі 

ўяўленнямі аб працы аднарангавыя сетак у кантэксце размеркаваных 

вылічэнняў. Распрацаваны праграмны інтэрфейс можа выкарыстоўвацца для 

тэставання і адладкі прыкладанняў, якія выкарыстоўваюць аднарангавыя 

ўзаемадзеянне, а таксама дазваляе ажыццяўляць высокапаралельныя 

размеркаваныя вылічэнні на аснове фізічных аднарангавых сетак.  



ABSTRACT 

 

       Master thesis: 93 pages, 5 figures, 18 sources 

 

PEER-TO-PEER NETWORKING, DISTRIBUTED COMPUTING, 

STOCHASTIC MODELING, DYNAMIC TOPOLOGY MODELS 

 

The object of study is peer-to-peer overlay and wireless ad-hoc networks. 

 

The goals of this research are: developing a program environment to work 

with peer-to-peer networks, developing models of dynamic mesh topology to 

collect and analyze statistical data about network’s state, developing a distributed 

computing system based on peer-to-peer networking, and analyzing the 

dependence of network’s performance on topology dynamic using the developed 

model. 

Different architectures of building peer-to-peer networks are discussed and 

used for modeling – overlay networks, created over existing network 

infrastructure, and physical networks, that use the carrier directly to pass data and 

establish ad-hoc connections. The paper also researches various routing methods in 

peer-to-peer networks and their impact on network functioning and stability. 

For modelling, various models of dynamic mesh topology are research and 

implemented, their underlaying structure described with graphs. Developed models 

include Brownian motion, Gauss mixing and transport graph motion. A modelling 

environment is developed in order to research given models, visualize the network 

state and collect statistical data. 

Based on developed modelling environment, a specialized peer-to-peer 

network is developed, which allows using peer-to-peer network for distributed 

computing. The paper researched various interdependencies between topology, 

node count, network performance, degree of parallelism, etc., of distributed 

computing peer-to-peer networks. 

Acquired statistical data conform to theoretical knowledge of peer-to-peer 

network functioning. The developed API can be used for testing and debugging 

applications that use peer-to-peer network interaction, and to carry out high-

parallel distributed computations based on physical peer-to-peer networks. 

 

 

 


